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บทสรุปผู้บรหิาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบ

ความส าเร็จได้นั้น     มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหาร

จัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ 

ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้

จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่น ๆ  ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ มีการ

น าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวด   

ต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ทบทวนแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ

จัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ

ปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ สงิหาคม 2560) ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิลักษณ์  เกตุฉาย 

สิงหาคม 2562 
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ความเป็นมา (BACK GROUND) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 

สิงหาคม 2562) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกล

ยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ

ท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรอืคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มหีนา้ที่ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภา

วิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะท าหน้าที่ในการ

น านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยฯ   มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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โครงสร้างของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โครงสร้างของหน่วยงาน

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อธิกำรบดี 



 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำส ำนกังำน 

3. ฝ่ำยระบบเครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต 
   3.1 งานตรวจสอบดูแลห้องศูนย์ขอ้มูลอิเลคทรอนกิส์ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 
   3.2 งานตรวจสอบดูแลให้บรกิาร การใช้งานเครือ่งคอมพิวเตอร์แมข่่ายหลักและระบบ
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายเสมือน 
  3.3 งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เนต็พร้อมป้องกนัความเสี่ยงในระบบเครอืข่าย 
  3.4 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาและตดิตั้งระบบเครอืข่ายมีสายและไร้สาย 
  3.5 งานตรวจสอบดูแลแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 
  3.6 งานจัดหาระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ 

 

2. ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและประกันคณุภำพ    
    2.1  งานแผนงานและงบประมาณ 
    2.2  งานต้นทุนตอ่หนว่ยผลผลิต 
    2.3  งานบริหารความเสี่ยง 
    2.4  งานควบคุมภายใน 
    2.5  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
    2.6  งานประกันคุณภาพ  
    2.7 งานพฒันาเอกลักษณ ์
    2.8  งานการจัดการความรู ้KM 
    2.9  งานติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติราชการ (กพร.)        
    2.10 งานพัฒนาระบบงาน  
   2.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 

 

รองผอ.ศูนย์วิทยบริกำร 

 

1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
   1.1 งานธุรการ/สารบรรณ 
   1.2 งานประชุม 
   1.3 งานบุคลากร 
   1.4 งานพัสด ุ
   1.5 งานการเงิน 
   1.6 งานบรกิารวิชาการ   
   1.7 งานอบรม ICT 
   1.8 งานบรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

   1.9 งานประชาสัมพนัธ ์

 

รองผอ.ฝ่ำยประกันคุณภำพและรำยได้ 

 

6. ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
    6.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.3 งานจัดเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 

8. ฝ่ำยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
    8.1 งานจัดหาสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 
    8.2 งานดัชนีวารสาร 
    8.3 งานบริการวารสารและ
หนังสือ 
    8.4 งานหอจดหมายเหต ุ

 

โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ภำพท่ี 2  โครงสร้างการบริหารจดัการ  

 

4. ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
    4.1 งานก าหนดสทิธิแ์ละยกเลิกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
    4.2 งานจัดอนัดับเว็บไซต์มหาวทิยาลัย 
    4.3 งานระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจ (Business Intelligence) 
    4.4. งานพฒันาและดแูลเว็บไซต ์
    4.5 งานบริหารและจัดการ เครือ่งแม่ข่าย ส าหรับจัดท าเว็บไซต์       
    4.6 งานบริการให้ค าปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ   
    4.7 งานบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
    4.8 งานเขียนโปรแกรมและพฒันาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองคก์ร 
    4.9 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอรท์ี่มีเลขครุภัณฑ์และดแูลห้องปฏิบัติการ 
         คอมพิวเตอร ์

 

 

รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยีำรสนเทศ 

 

7. ฝ่ำยวิทยพัฒนำ 
    7.1 งานพัฒนาสารสนเทศออนไลน์และทรัพยากรอเิล็กทรอนิกส ์
    7.2 งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
    7.3 งานส่งเสรมิการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้ 
    7.4 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

 

5. ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ  
  5.1 งานบริการยืม-คืน 
  5.2 งานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.3 งานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

9. ฝ่ำยบริกำรสื่อกำรศึกษำ 
    9.1 งานจัดหาสื่อโสตทัศนวัสด ุ
    9.2 งานบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุ
    9.3 งานบริการเครื่องคอมพวิเตอร์ 

          และอินเตอร์เน็ต 
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  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพื่อ

บ่งบอกทิศทางการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแมแ่บบที่ดขีองสังคม  (Smart Archetype 

University of the Society) 

ปรัชญา (Philosophy) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

พันธกิจ (Mission) 

                พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่ง

เรียนรู้และใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

เอกลักษณ์ (Identity) 

 ยึดมั่นคุณธรรม น าด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรูต้ลอดชีวติ 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 

 บริการด้านแหลง่เรียนรู ้และเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ  

ค่านยิม (Value) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   

 H   (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภักดี   

 I (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมอื  

 P  (Professionalism)  :   ความเป็นมอือาชีพ     

เป้าหมายในการพัฒนาส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2560 - 

2564) 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
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1. ส านักเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ

ด าเนนิการตามพันธกิจ 

3. ส านักมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของส านัก 

4. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 

6.  ส านักมกีารบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภบิาล  

7.  ส านักมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วน   

8.  ส านักสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตามภารกิจ 

10. เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับส านัก 

11.  ส านักมเีครือขา่ยความร่วมมือในประเทศที่หลากหลาย 

12.  ส านักมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมือกับเครือขา่ย 

13.  ส านักมฐีานขอ้มูลเครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

14.  ส านักเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

15.  ความมชืี่อเสียงของส านัก 

16.  ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 

17.  ส านักมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จงึก าหนดยทุธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์

ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 1 

และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทาง

และเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร 

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุทธศาสตร ์และวิสัยทัศน ์ดังภาพที่ 1 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ


 

 

5 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมำณ

 
 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

สร้างความสมัพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย 
และท้องถิ่น 
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ภาพท่ี 1  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ภาพท่ี 2  แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่

ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการ

ทางการเงินและการจัดท ารายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้าน

การเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับ

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้าน

การเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและงบประมาณติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน 

พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหนว่ยงานผู้ดูแลงบประมาณ คอื ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ

ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. บริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ยุทธ์ศาสตร์ และกลยุทธ์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ส ารวจความ

คิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยน าผลการ

ด าเนนิงานด้านการเงนิและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาร่วมวเิคราะห ์(ข้อมูลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ วันที่ 

30  สิงหาคม  2562) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 

ส่วนที ่2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

1.  ส านักฯ มแีผนกลยุทธ์ทางการเงนิที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านัก ส่งผลใหก้าร 

    ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีความคล่องตัว  

2.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ     

    ตัดสินใจที่ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ทุกเวลา 

3. การด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ก าหนด ท าให้การปฏิบัติงานของ 

    บุคลากรเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัด ท าให้ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานของ 

    บุคลากร 

2.  มีงานเร่งด่วนที่ต้องประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่สามารถก าหนดแผนงานไว้ได้ล่วงหน้า รวมไปถึง 

    งบประมาณในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์มีจ ากัด 

3.  มียอดงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ไม่ม่ันคง ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ 

4.  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท ากิจกรรม 

โอกาส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และทรัพยากรการ  

             เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการ 

              ปฏิบัติงาน 

          3.  มหาวิทยาลัยฯ มีความชัดเจนในนโยบาย ปรัญชญา วสิัยทัศน ์ซึ่งจะช่วยใหส้ านักฯ  

               ขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างมทีิศทาง 

4.  หนว่ยงานมกีารจัดอบรมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม 

    ประสิทธิภาพตนเอง และน าความรูท้ี่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน 

อุปสรรค (Threats) 

1. ความทันสมัยของเครื่องมอื อุปกรณ์ และโปรแกรมตอ้งปรับเปลี่ยนระบบให้ทันตามความ 

    ต้องการส่งผลใหเ้กิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

2. งบประมาณจากมหาวทิยาลัยในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า 

              ขาดความทันสมัยอย่างตอ่เนื่อง 
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3. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ  

             และการให้บริการของส านักฯ 

4. งบประมาณไม่เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผน 

 

 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงนิของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และ

ตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ ของส านักใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส    

           ตรวจสอบได้ 

       2.  เพื่อติดตามผลการใชจ้า่ยงบประมาณและน าผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

       3. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

           (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ            

1.  ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศกึษา/ศษิย์เก่าต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย (≥4.00) 

          2.  ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 80) 

          3.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของ

มหาวิทยาลัย (≥4.51) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

          1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 

          2. ยกระดับกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 

ส่วนที ่3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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          3. จัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 

          4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

เป้าประสงค์ที่ 1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงนิของส านักใหม้ีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมกีารตดิตามตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักฯ อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 มาตรการ : ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายของส านักฯ 

 ตัวชี้วัด : ระดับความเช่ือม่ันด้านธรรมาภิบาลของนักศึกษาและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 2  เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลการใช่จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข 

 กลยุทธ์ที่ 2  เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่าย

งบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

 มาตรการ : สนับสนุนให้ศูนย์ จัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณและ

ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด :  -  ร้อยละของตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 

        -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก ากับองค์การที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 3  เพื่อจัดหาแหล่งเงนินอกระบบงบประมาณจากภายนอก 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและ

ปฏิบัติได้ มาตรการ : มีแนวทางในการจัดหาจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 ตัวชี้วัด :  จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อการพัฒนาจากการด าเนินการโครงการจัดหา

รายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 โครงการ/กิจกรรม : โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 4  เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) มาใชง้านและตรวจสอบข้อมูลดา้น

งบประมาณการเงิน 

 กลยุทธ์ที ่4  การตดิตามผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 มาตรการ : มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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 ตัวชี้วัด : จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารเครือข่ายที่ได้รับการ

พัฒนาหรอืปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ



 

 

12 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงิน 

กลยุทธ์ทาง

การเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ

ด้านการเงนิของส านักให้

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ รวมทั้งมี

การตดิตามตรวจสอบ

การใชจ้่ายงบประมาณ 

พัฒนา

บริหาร

จัดการด้าน

การเงนิของ

ส านักฯ 

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

ระดับความ

เชื่อมัน่ด้าน

ธรรมาภิบาล

ของ

นักศึกษา

และผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 

 

4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 โครงการมี

ส่วนรว่มของ

เครือขา่ย 

และท้องถิ่น

ในการ

พัฒนา 

มหาวิทยา 

ลัยฯ 

2.  เพื่อความถูกต้องของ

งบประมาณ และน าผล

การใชจ่่ายงบประมาณ

มาปรับปรุงแก้ไข 

เ พื่ อ ส ร้ า ง

ก ล ไ ก ที่ มี

ประสิทธิภาพ

ในการจัดหา

งบประมาณ

การ ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณ

โดยจัดสรร

งบประมาณ

ให้สอดคล้อง

กั บ แ ผนกล

ยุทธ์ 

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการ

ด าเนนิการ

ตามหลักธรร

มาภบิาล 

 

5 5 5 5 5 โครงการ

ก ากับ

องค์การที่ดี 

3.  เพื่อจัดหาแหล่งเงนิ

นอกระบบงบประมาณ

จากภายนอก 

พัฒนาการ

บริหาร

จัดการด้าน

งบประมาณ

เพื่อให้มี

จ านวนเงินที่

มหาวิทยาลัย

ได้รับเพื่อ

การพัฒนา

จากการ

500,000 

(บาท) 

600000 

แสน 

7 

แสน 

8 

แสน 

9 

แสน 
โครงการ

ระดมทุนสู่

มหาวิทยาลัย

ด้วยการ

บริการ
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เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทาง

การเงิน 

กลยุทธ์ทาง

การเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายที่

ชัดเจนและ

ปฏิบัติได้ 

ด าเนนิการ

โครงการ

จัดหารายได้

ด้วยการ

บริการ

วิชาการ 
 

วิชาการ 

4.  เพื่อน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ERP) มาใช้งานและ

ตรวจสอบข้อมูลด้าน

งบประมาณการเงิน 

การตดิตาม

ผล และ

น าไป

ปรับปรุง

พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

จ านวนของ

ระบบ

เทคโนโลยี

และ

สารสนเทศ

เพื่อการ

บริหาร

เครือขา่ยที่

ได้รับการ

พัฒนาหรอื

ปรับปรุง 

1 2 3 4 5 โครงการ

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ระบบ

เทคโนโลยี

และ

สารสนเทศ 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

       จากการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดยุทธศาสตรท์างการเงนิ 

เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วเิคราะหเ์ชื่อมโยงในการผลักดันให้

ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศนส์ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 3 

ปร
ะเด

็นย
ทุธ

ศำ
สต

ร์ห
น่ว

ยง
ำน

  

 

  

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ทำ
งก

ำร
เงิน

 

 

 

 

 

เป
้ำป

ระ
สง

ค์แ
ผน

กล
ยุท

ธ์ท
ำง

กำ
รเง

ิน 

  

 

 

ยุท
ธำ

สต
ร์ท

ำง
กำ

รเง
ิน 

 

 

ภาพท่ี 3  ความเชื่อมโยงระหว่าง วสิัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท์างการเงิน 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 

ยกระดับกระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการใช้งบประมาณ 

จัดหาทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ERP) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

เพื่อเพิม่ประสทิธิ ภาพใน
การบริหารจัดการด้าน
การเงินของส านักให้มี
ประสิทธภิาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้รวมทั้งมีการ

ติดตามตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณ 

เพื่อความถกูต้องของ
งบประมาณ และน า
ผลการใชจ่่าย
งบประมาณมา
ปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อจัดหาแหล่งเงนิ
นอกระบบ
งบประมาณจาก
ภายนอก 

เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) 
มาใช้งานและตรวจสอบข้อมูลด้าน
งบประมาณการเงนิ 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดย

มีฝ่ายแผนงานและประกันตุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  ด าเนินการจัดหา

ทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณ (เงนิรายได้)  ดังนี้ 

1.  การบริการวิชาการ จากงบแผ่นดนิ (ส านักงบประมาณ) 

2.  เงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศกึษา รายได้จากการบริการวิชาการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนว

ทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 4 
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งบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 

ข้อมูลงบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็น

ว่างบประมาณส่วนใหญ่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากเงินรายได้ ซึ่งมา

จากค่าลงทะเบียนของนักศกึษา รายได้จากการบริการวิชาการ 

ตารางที่ 2 งบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-

2562) 

ตารางที่ 2  งบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-

2562) 

 

ประ 

เภท

ราย 

จ่าย 

2558 2559 2560 2561 2562 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน ร้อย

ละ

ผลรว

มของ

หมวด

ราย 

จ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน ร้อย

ละ

ผลร

วม

ของ

หมว

ด

ราย

จ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน ร้อย

ละ

ผลร

วม

ของ

หม

วด

ราย

จ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังส้ิน ร้อยละ

ผลรวม

ของ

หมวด

รายจ่าย 

แผ่นดิน รายได้ รวม

ท้ังส้ิน 

ร้อย

ละ

ผลรว

มของ

หมวด

ราย 

จ่าย 

งบ

บุคลากร 

 4.1473 4,147,330 100  2,934,420 2,934,420 100  1,822,800 1,822,800 100 4,139,600 2,317,600 6,457,200 100  1,837,200 1,837,200 100 

งบด าเนิน 

งาน 

999,996.23 17,551,167.46 18,551,163.69 100  27,001,570 27,001,570 100  28,569,414.08 28,569,414.08 100 539,600 26,960,583.21 27,500,183.21 100  18,819,456.35 18,819,456.35 100 

งบลงทุน 5,500,000 7,982,351.98 13,482,351.98 100  13,895,870 13,895,870 100  22,792,004.62   22,792,004.62 100  7,540,376.81 7,540,376.81 100  25,033,126 25,033,126 100 

งบเงิน

อุดหนุน 

         13,659,570.20 13,659,570.20 100         

งบ

รายจ่าย

อื่น 

 18,765 18,765 100 4,840,000  4,840,000 100 2,000,000  2,000,000 100 3,600,000 4,160,000 7,760,000 100 4,139,600  4,139,600 100 

รวม

ทั้งส้ิน 

6,4199,

996.23 

29,699,614 36,199,611 100 4,840,000 43,831,860 48,671,860 100 2,000,000 66,843,789 68,843,789 100 8,279,200 40,978,560 49,257,760 100 4,139,600 45,689,782 49,829,382 100 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 

หน่วย : บาท 
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จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังส้ิน 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงนิงบประมาณแผ่นดิน 4,139,600 4,200,000 4,300,000 4,400,000 4,500,000 21,539,600 
เงนินอกงบประมาณ (เงนิ

รายได้) 
44,408,300 45,185,100 46,065,600 45,693,700 45,327,800 226,366,400 

   - รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(ภาคปกติ) 

33,133,600 33,025,700 33,118,000 35,903,800 32,627,200 164,583,500 

   - รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(ภาคพิเศษ)  

11,274,700 12,159,400 12,947,600 9,789,900 12,700,600 61,782,900 

รายได้อื่น ๆ - - - - - - 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 48,547,900 49,385,100 50,365,600 49,779,600 49,827,800 247,906,000 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) เพ่ิมขึน้ 1.72%  เพ่ิมขึน้ 3.74% เพ่ิมขึน้ 2.53% เพ่ิมขึน้ 2.63%   
 

กราฟที่ 1 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ 

 

หน่วย : บาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

       งบประมาณแผน่ดินมีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดัง

ตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4  ขอตั้งงบประมาณแผน่ดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/

ผลผลิต/

โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

ค่าวัสดุ

หนังสือ 

วารสาร 

และต ารา 

539,600 

 

539,600 

 

539,700 

 

539,700 

 

539,800 

 

539,800 

 

539,900 

 

539,900 

 

600,000 

 

600,000 

 

2,759,000 2,759,000 

ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนา

ศูนย์วทิย

บริการ 

1,800,000 1,800,000 1,800,100 1,800,100 1,800,200 1,800,200 1,800,300 1,800,300 1,800,400 1,800,400 9,001,000 9,001,000 

ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนา

ศูนย์คอม 

พิวเตอร ์

1,800,000 1,800,000 1,800,100 1,800,100 1,800,200 1,800,200 1,800,300 1,800,300 1,800,400 1,800,400 9,001,000 9,001,000 

รวมท้ังสิ้น 4,139,600 4,139,600 4,139,900 4,139,900 4,140,200 4,140,200 4,140,500 4,140,500 4,200,800 4,200,800 20,761,000 20,761,000 

หมายเหตุ  แผน หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตัง้งบประมาณ   

 ผล หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถงึ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีคาดวา่จะได้รับ 

กรำฟที่ 2  ขอตั้งงบประมำณแผ่นดิน  ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ 

 ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณรายได้ ทั้ง 2 แหล่ง ตาม

ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้

วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านซึ่งได้น า

เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านัก

งบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงิน ดังตารางที่ 5  และตารางที่ 6 

ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามตัวบ่งชี้  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดิน 80 85 90 95 100 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ท่ีได้รับจรงิจากการประมาณการรายรับ 80 85 90 95 100 

ร้อยละของอัตราความเส่ียงในการประมาณการรายรับกับรายรับท่ีเกดิขึน้จริง 80 85 90 95 100 
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ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จา่ยเงนิตามยุทธศาสตร์ 

หน่วย : บาท 

ประเดน็ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักให้เปน็

เอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
44,408,300 39,161,440 46,065,600 45,379,600 45,327,800 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   สร้างความสัมพันธ ์เชือ่มโยง

เครือข่ายและท้องถิ่น 
- 12,609,860 12,610,000 12,620,000 12,630,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ขยายการยกยอ่งระดับ

นานาชาติ 
- 1,105,000 1,115,000 1,125,000 1,135,000 

รวมท้ังส้ิน 44,408,300 39,607,600 59,790,600 59,124,600 59,092,800 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกีารก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ให้กับหนว่ยงานตา่งๆ เพื่อสนับสนุนเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการ

ด าเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ

ภารกิจ ดังนี้ 

 1. โดยให้ส านักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการค านวณ เงินรายได้ทุก

ประเภทหลังหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วน

ของรายรับ รายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่ 

   ค่าสาธารณูปโภค   

   (1) ค่าอินเตอรเ์น็ต CS ล็อกอินโฟร์  

   (2) ค่าอินเตอรเ์น็ต KSC 

   (3) ค่าเชา่สายโทรศัพท์  

   (4) ค่าโทรศัพท์ ผอ.  

   (5) ค่าไปรษณีย์,ค่าแสตมป์ 
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   (6) ค่าโทรศัพท์ 

   (7) ค่าโทรศัพท์ (Fax) 

   (8) ค่า UBC 

   ค่าจ้างบุคลากร 

   (1) เงินเดอืน 

   (2) ค่าประกันสังคม 

   (3) ค่าครองชีพ  

   (4) กองทุนส ารองเลีย้งชพี  

   (5) พัฒนาบุคคลากร 

   (6) ค่า OT 

   (7) ค่าตอบแทน 5 เปอร์เซ็นต์ 

   ค่าใช้สอยด าเนินการ 

   (1) งบด าเนินการ 

   (2) ฐานข้อมูลออนไลน์ 

   (3) ค่าบริการสุขภาพอนามัย 

   (4) ค่าบ ารุงลฟิต์  

   (5) ค่าใช้สอยในการซ่อมแซม 

   (6) เครื่องฟอกอากาศ 

   (7) ค่าลับใบมีด 

   (8) ค่าบ ารุงรักษาหอ้งสมุดอัตโนมัติ 

   (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

   (10) ค่าท าความสะอาด 

  2. การแบ่งเงนิบริหารหน่วยงานตามโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินงบด าเนินการของ

หนว่ยงานร้อยละ 80 เงินงบด าเนนิการส าหรับหน่วยงานบริหารส่วนกลางร้อยละ 20 ส าหรับหน่วยงาน

ที่มกีารบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ  วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  และ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ใหแ้บ่งเงินบริหารออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงนิงบด าเนินการของหนว่ยงาน

ร้อยละ 90 เงนิงบด าเนินการส าหรับหน่วยงานบริหารส่วนกลาง ร้อยละ 10 



                                                                                               

22 

 

  3. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ  ที่มุ่งผลักดันผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ

ราชการมหาวิทยาลัย 

  4. มุ่งพัฒนาบุคลากร ตามวิสัยทัศนแ์ละปณิธานส านักวิทยบริการฯ 

 5. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการด าเนินงานตามจุดเน้นประจ าปี ของหน่วยงานอย่างเต็ม 

ศักยภาพ 

 6. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็น

แนวทาง 

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยจ าแนกออกตามแหล่งเงินที่ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มี คืองบประมาณแผ่นดนิ และเงินรายได้ ดังนี้ 

ผังการจัดสรรงบประมาณ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกีารก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดสรร

งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผน่ดิน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ให้กับหนว่ยงานตา่ง ๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จใน

การด าเนินการของ โครงการ/ผลผลิตต่าง ๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

แตล่ะภารกิจ ดังนี้  

 เงินงบประมาณแผ่นดินที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจากส านัก

งบประมาณเป็นงบประมาณที่มีเงื่อนไขในการน าไปใช้ในการด าเนินงานด้านห้องสมุดและศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรมย่อย : โครงการ

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  และผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กิจกรรมย่อย : โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด

รายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น โดยส านักฯ ได้จัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภทการใช้จ่าย 3 หมวด

ตามบริบทของการจัดโครงการส่งเสริมและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ค่าวัสดุ
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ศูนยว์ิทยบริการ 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนังสือ วารสาร และต ารา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์

คอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 7 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
 

งบประมาณแผ่นดิน (100%) 

  

งบรายจ่ายอื่น 100%  ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุหนังสอื วารสาร และต ารา  

  

   ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  

 

     ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

ภาพท่ี 7  ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยประกอบด้วย เงินรายได้ภาคปกติ และเงินรายได้ภาคพิเศษ ซึ่งส านักฯ ได้
จัดสรร งบประมาณโดยหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ด าเนนิการ จ านวน 1 ยุทธศาสตร ์แบ่งหมวดการใช้จา่ยตามบริบทการจัดโครงการของฝ่ายงาน ดังภาพ
ที่ 8 
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ผังกำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 
 

เงินนอกงบประมำณ (100%) 
 

หักค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost)  (1) เงินเดือนบุคลากร ค่าประกันสังคม กองทุนออมทรัพย์  
 
จัดสรรเป็นรายจ่ายประจ าปี           (2) ค่าจ้างท าความสะอาด ก าจัดปลวก   
   
                   (3) ค่าใช้จ่ายส่วนบริหารจัดการ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 (100%)                ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
      
                       ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  
 
                      ศูนยว์ิทยบริการ 
 
                         ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

ภาพท่ี 8  ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได้) 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจา่ย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ภำพท่ี 9  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร ์

 

 
 

ภาพท่ี 10  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ 

 
 

4. การจดัสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

ภาพท่ี 11  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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5. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 

       ตารางท่ี 7  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามโครงสรา้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ประกอบไปด้วย  ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการหา

รายได ้

เงินคงคลัง 

ส านักงานผูอ้ านวยการ - 2,100,000 268,940 - - 2,368,940 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ - 22,614,044 6,757,716 - - 29,371,760 

ศนูย์วิทยบรกิาร 2,200,000 10,301,700 1,140,000 - - 13,641,700 
       

รวมท้ังส้ิน 2,200,000 35,262,800 8,119,600 - - 45,582,400 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน

นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จงึก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับฯ ของหน่วยงาน หรือก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือ

นโยบาย 

 1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 

 1.3  มกีารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผูบ้ริหารรับทราบอย่างตอ่เนื่อง  

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

33 22 24 21 100 

 

2. เงนิรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับฯ ของหน่วยงาน หรือก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบาย 
 2.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 
 2.3  มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

31 29 24 16 100 

 

 

ส่วนที ่4 การบรหิารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ 

2. ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

3. ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายประกันคุณภาพ รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรม

ต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้กอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย  

6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อม

รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงาน

อธิการบดี ภายในวันที่ เดือนธันวาคม และมีนาคม  

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามผลความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึด

ผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของ

ระบบ ERP ณ สิ้นเดอืนของทุก ๆ เดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงาน

ต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงนิ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าระบบฐานขอ้มูลทางการเงนิที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงนิ ดังนี ้ 

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 

Planning)  
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การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คอื 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 

2. รายงานงบประมาณคงเหลอืตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และโครงการ 

 



                                                                                               

31 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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